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CENT JARA JUBILEO !
En la homa vivo 100-Jara Jubileo konsisti- 

gas gravan eventon. Kiam iu ajn homo, ĉu gr- 
ava elstarulo ĉu simpla ordinarulo, atingas 
tian aĝon - 100 Jarojn! - temas pri novajo, 

kiun redakciaj staboj de gazetoj, tagĵurna- 
loj, radiostacioj, k,s., konsideras nepre 

diskonigendan.

Ni, homoj, kutimas mezuri ĉion laŭ niaj 
kurtaj kapabloj, laŭ "longeco" de nia pro- 

pra vivo. Tial ĉe alveno de tiu supre men- 
ciita evento, oni ĝin distrumpetas. Krome, 
Ja temas pri malofta okazaĵo en plejmulto 
da homaj vivoj.

Sed... kio rilate lingvojn? Kion, fakte, 
supozas en la "vivo" de iu ajn lingvo atin- 
go de 100-jara jubileo? Lingvon oni nek de- 
vas, nek povas mezuri laŭ homa vivo.

Antaŭ nur ses jaroj en nia lando oni fes- 

tis la mil-jaran jubileon de la Kastilia li- 
ngvo. Kalkulante laŭ la mezkvanta daŭro de 
homa vivo,.ekde antaŭ mil jaroj ĝis la nun- 

tempo, temas pri iomete pli ol 20 generaci- 
oj*

Do, Lingvo apartenas al dekoj kaj dekoj 
da generacioj. Cent jaroj en "vivo" de ling- 
vo kaj, ni diru, ses monatoj en homa vivo 
estas samvaloraj. Des pli kiam temas pri Li- 
ngvo, kiu celas iĝi Universala!

Post kvar Jaroj Esperanto, Nia Lingvo In- 
ternacia, atingos tiun laŭ la homa "vivo" 

gravan 100-jaran jubileon. Kompreneble, Ni 
nepre devas festi tiun jubileon kiel decas 
al tiu utilega ilo, kiun L.L. Zamenhof ini- 
ciatis per publikigo de la UNUA LIBRO, reli- 
efigante la nerefuteblan 
Homaro ĝin bezonas. Sed, 
konsciaj pri tio, ke laŭ 
peranto ankoraŭ estas en

k

fakton, ks la tuta 
samtempe Ni estu 

lingva "vivo" Es- 
vindotukoj.

ADONIS.- J



2

Sacramento Collado recibiendo su merecida distindon 
de «santiaguin del ailo».

SACRAMENTO £ GRATULON KAJ... HURA!!!

En tiu ĉi sama rubriko de la numero 
32 de HELECO ni legis pri La livera- 
ds de membrokarto de "Honora Membro" 
■de AEA al la karega samideano Sacta- 
mento COLLADO LLANA. Hodiaŭ mi volas 
sciigi al la legantoj de nia bulteno 
alian similan fakton, kiu versajne 
astis samtempa kiel tiu..

La Komisiono por la festoj de Sankta 
Jakobo de Sama de Langreo elektas fti* 
ujare, okaze de la celebrado de tiuj 
famaj festoj, la tiel nomatajn "San- 
tiaguinas del ario". Tiu honora tito- 
lo estas aljuĝita al personoj aŭ or- 
ganizoj, kiuj en alte elstara manie- 
ro agis favore kaj sindone al la ur- 
bo aŭ al la komunumo.

Nu, jen s-ano Sacramento estis elek- 
tita kiel "Santiagufn del ario" ĉi-ja- 
re, rekompence al la multaj jaroj 
dum kiuj li, tiama loĝanto de Sama 

de Langreo, laboradis tie kiel ins- 
trui3to kaj kiel bibliotekisto de la 
loka publika biblioteko kaj divers- 

maniere kunlaborante profite al la Langrea socio, per senlaca strebado, en senhalta 
deĵoro.

Kaj tia socia sinteno neniel malhelpis lin trovi ĉiutage tempon sufiĉan por ĝin 
oferi alL Esperanto. Li dum longa tempo periode dissendadis poresperantan programon 
el Radio Langreo, kaj ofte kunlaboradis per-artikolo j pritraktantaj temojn rilatajn 
al nia afero en la astura gazetaro. Nur memoru la rubrikon "Atelaya Esperantista", 
kiun li ĝi s antaŭ nelonge prizorgis ĉiusemajne, en lerta kaj agrabla stilo, en la 
ĥihpna ssmajna gazeto "Hoja del Lune3", Kaj en tiu agadkampo li estis ankoraŭ pli 
senlaca: li estis obstina. Ĉar li vere amas nian karan lingvon. Mi tion povas cer- 

tigi, ĉar mi konas lin persone jam de sufiĉa tempo, kaj mi multe scias pri liaj 
klopodoj, pri liaj revoj, pri liaj esperoj.

Kara samideano kaj amiko Sacramento: koran, sinceran gratulon al vi kaj... 
HURA! HURA! HURA!

Per^n (Carrerlo), aŭgusto de 1983-a

ALCIBIADO

= o=q= o=o = o = o= o.= a = o = o = o= o = o = o = o = o= o = o = o = o =



3

En niaj vicoj ekfermas estonta Olim- 
pika ĉampionino. MARIA PILAR FERNANDEZ 
GONZALEZ, apartenanta al Naĝo-Klubo San- 
kta plaja de nia urbo, lernantino de Es- 
peranto en la kursoj gvidataj de Julio 
ArgDelles en la Nacia Kolegio "Rey Pela- 
yo", estas famkonata inter la junularo 
pro Siaj sukcesoj dum naĝkonkuradoJ en 
basenoj por 14-aĝa kategorio, kiam Si a- 
tin^is la unuajn lokojn.

Si partoprenas naĝad-konkurojn ekde 
sia 9-a jaraĝo. Dum la unuaj dekkvin ta- 
goj de trejnado Si atingis la sekvantajn
tempojn:

Rapidnaĝo 50 mtj. 39-3
Dorsonaĝo 50 " 45-5
Papilinaĝo 50 " 51-5
Brustonaĝo 50 " 54-5
Rapidnaĝo 100 " 1-30-2

" 200 " 3-13-7
Dorsonaĝo 100 " 1-44-6
Brustonaĝo 100 " 1-55-2
Stilnaĝoj 200 •• 3-36-1

Dum la lastaj kvin jaroj Si Ĉiam es- 
stiloj. Ofte Sia homo aperas en la lokaj 

Ĵurnaloj kun mencio pri ŝiaj sukcesoj, kiujn Ŝi atingas ne nur en nia regiono, sed 
ankaŭ en aliaj provincoj, ekzemple Valencio, Orense, Huelva, Madrido, k.a., kie ŝi 
Ĉiam sportbatalas nome de Asturio. En diversaj okazoj Si estis elektita por la Na- 
ciaj Naĝ-Konkuroj kaj ĉiujare gajnas medalojn.

En la jaro 1.982-a ŝi partoprenis la Nacian Naĝ-Ĉampionecon, okazinta en 
Pamplono, kiel la plej juna naĝantino el inter 600 partoprenintoj. Ankaŭ partopre- 
nis naĝ-konkuron for de niaj landlimoj, en Lisbono.

Hodiaŭ estas Ŝi unu el la plej kvalifikitaj naĝantinoj. Ankaŭ ŝi estas bona 
studentino kaj, malgraŭ Siaj multaj okupoj, studado, trejnado, hejmtaskoj, k.c. Si 
lernas Esperanton kaj estis la unua inter la lernantinoj Je la fino de la elementa 
kurso.

Lastatempe Ŝi atingis jenajn tempojn:
loo mtoj. brustonaĝo 1-17-90 (Provinca rekordo)
400 " dilnaĝoj 5-27-15 ( " " )
100 " brustonaĝe 1-17-90 (Absolutaj minimumoj por ŝia aĝo Hispanio)
200 " dorsonaĝo 2t43t44
400 " stilnaĝoj 5-27-15 (La plej bona marko inter regionaj Kluboj)
200 " stilnaĝoj 2-35-68

Mi gratulas tiun knabinon nome de Astura Esperanto-Asocio kaj je mia propra 
nomo. Ni esperas kaj korfunde deziras, ke Si atingu ankoraŭ multajn sukcesojn, ŝi 
meritas niajn gratulojn!

JULIO ARGOELLES.-
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OFICIALA

enhavanta iliajn nomojn kaj fiagojn.

la

la

la finajon

la paĝo supreen

LA Komi SARO,

La policanoj de la tagmento " Zamenhof ", dependantaj de la ordonoj 
de ĉi tiu Komisarejo, arestis, en la daŭro de la pasinta monato kaj en la nu- 
mero 32 de HELECO, organo de Astura Esperanto-Asocio, kalkajn ulojn, kiuj per 
malpermesataj agoj endanĝerigadis la lingvonivelon de la esperantistoj bonin- 
tencaj kaj konfidemaj

Por ke ĉiu serioza esperantisto evitu estonte Ĉian kontakton kun tiaj 
fiuloj, jen ni publikigas liston

linio 6« da la paĝo 5 akaparis ila rolon 

la sama paĝo, linio 15«, proprigis al si

sama paĝo, linio

La t.n. RELATIVA, kiu en la 
sia parenco RELATIVE.

La t.n. ESTABLIĜAS, kiu, en 
postanom de s-ro ESTIĜAS.

La t.n. ANJAŬA, kiu, ankaŭ en tiu paĝo, sed en la linio 22*, uzurpas 
lokon apartenanta al s-ro ANTAUE, parenco de la uzurpanto.

La t.n. NO\/A, kiu, en la plurfoje menciita paĝo 5, linio 248, plenumadas 
oficon de sia parenco NOVE, tute senrajte.

La t.n. ATENDAS, kiu, en la paĝo 6, linio 1®, uzurpas la postenon de sin- 
joro ATENTAS.

La t.n. AŬTOMOBILOJ, kiu kun tre malrespekta sinteno sin montras en 
paĝo supre citita, linio 198, SBn la finaĵo "n".

La t.n. ROMPITAN, kiu neleĝe uzas la finaĵon "n" en
27«.

La t.n. FORIR', kiu kuraĝas kontraŭleĝe anstataŭigi 
apostrofo, en la paĝo 8, linio 63.

La t.n. ENOO, kiu, kun japanSajna nomo, sin montras 
menciita, linio 13®, sen ia komprenebla signifo.

La t.n. DIREKTEN kaj DE, kiuj, en la sama paĝo, linio 163, anstataŭas 
senrajte s-rojn DIREKTE kaj AL.

Doninte al ĉiuj supre menciitaj deliktuloj po kvin batojn per la varda 
stelo (po unu baton per ĉiu stelpinto), ili estis tuj liberigitaj.

Krom tio oni admonis sinjorojn FORRABINTUS kaj ELUZINTIS pro tio, ke il- 
ia plej ĝusta loko estas en la poezia kvartalo, kaj ns an la vulgarproza te- 
ritorio, en kies paĝo 1, linioj 8® kaj 9>, ili estis vidataj de niaj polica- 
noj. Oni memorigis ilin pri tio, ke tia estis Ĉiam la decido de nla majstro.

Finfine, mi devas sciigi ĉi tie,ke nova taĉmento eldoniĝos al tiu ĉi Ko- 
misarejo ekde la komenco de septembro Ĉijara, sub la nomo "Taĉmento Verdasta- 
lo". La tasko de tiu nova policanaro estos la_P-Biaakutaij0 de lingvaj deliktu- 
•loj en teritorioj apartenantaj al Esperantujo, sed situantaj ekster la limoj 
de la provinco de HELECO. Tiu Ĉi decido de la Supera Aŭtoritato obeas al la 
pruvita fakto, ke en aliaj esperantaj provincoj ofte vidiĝas fiuloj tiaj -ek- 
aempls, en la teritorio da " BOLETIN " de HEF-, kaj tio, evidente, devas esti 
senetaskuze kaj rigore evitata.
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(fti subite demandis al mia edzino: 
ĉu vi havas disponeblaj 10.000 ptojn? 
Sed, ĉu vi estas freneza? Kaj por kion 
fari ? Tio estis ŝia respondo. Do, mi 
devis klarigi al ŝi, ke per la televi^ 
do konstante estas anoncataj la avan. 
tagojn prunte doni monon al la ŝtato. 
Si ankoraŭ aldonis, ke jam tedigas ŝin 
tiu propagando kaj ke ĝi ja koncernas 
al la riĉuloj, ne al ni. Finiĝis nia 
konversacio, fakte ŝi pravis.

Malbone devas troviĝi ŝtato, kiu 
tiom ploreme petas monon al siaj civ£ 
tanoj. Tio evidentigas, ke kiuj havas 
monon estas, kiuj kontrolas la ŝtaton, 
ĉar kio okazus se tiu "ŝuldo de la ŝt£ 
to" ne estus aĉetata de la monposedan 
toj ?

Malgraŭ tiu "solidara" kunlaborado 
de la riĉuloj kun la ŝtato, por la po. 
polo tin jam estas terura malavantaĝo. 
La kalkulo estas simpla. Se la ŝtato al< 
ceptas 100 ptojn, kaj post unu jaro ĝi 
devas pagi 114 ptojn. tio signifas ke 
oni "perdis" 14 ptojn. Mu,kiamaniere la 
ŝtato reakiras tiujn 14 ptojn?Se«dube 
vi jam divenis la sistemon, plialticpn. 
te la impostojn, precipe la nomatajn 
"ne rektajn impostojn", tio signifas, 
ke kiam vi iras al la butiko, la pre- 
zoj de la varoj estas pli altaj pro la 
impostoj. Sed ĝuste kaj maljuste estas 
plialtigataj la prezoj de la varoj por 
tiuj, kiuj ne havas monon, por prunte 
ĝin doni al la ŝtato, ĉar ne estas- s£ 
ma la prezo de kilogramo da tomatoj 
pop monhavanto, ol por laboristo, kaj 
multe malpli por senlaborulo. La unua, 
petre de sia prunte donita mono al lasta 
to, plifortigas sian kapitalon,kio evi. 
dente donas al li pli da ablecoji por 
aĉeti la kilogramon da tomatoj.Por la 
dua, la laboristo, la prezo de la kilo. 
gramo da tomatoj ja estas astronomia 
monsumo, ĉar li ne posedas kapitalon, 
nek tiujn avantaĝojn, kiujn donas la 
mona pruntodono al la ŝtato; fine por 
la senlaborulo aĉeti kilogramon da to. 
matoj' estas kvazaŭ miraklo . Estas evi. 
dente, ke en ĉi tiu nomata libero so_ 
cie kaj ekonomia, estas iuj,kiuj' ‘ĝuas 
ĝiajn avantaĝojn, dum aliaj devas pagi 
tiujn avantaĝojn, kiujn ĝuas tiujn.

Mi ne scias, ĉu mi klarigas bone 
ĉi tiun problemon, ĉar la skribinto ne

LUIS SERRANO PEREZ' -

povas meti sub sia subskribo "Professor 
of Economics in the Massachussetts Irns 
titute, USA". Maksimume al la redaktoro 
de "HELECO" mi rajtigas meti sub ĝi "SEN. 
LABORAN MASONISTON". Do, karaj geamikoj, 
pardonu min, se mi ne eksponas bone ĉi 
tiun problemon. Sendube estas aliaj, ki 
uj rigardas la aferon tra rozkolora kris 
talo. Mi preferas vidi la realon,sen ia 
kristalo, ĉar ĝi povus vundi mian menson.

Permesu ke mi daŭrigu en mia rezona 
do. Al tiu avantaĝo de la "ŝuldo de la 
ŝtata" aldoniĝas aliaj, tiuj de la ban 
koj', kaj precipe tiu de la imposto pri 
la "persona rento". Se vi akiras tiujn 
obligaciojn de la ŝtato, \)i ankaŭ ĝuas 
plian rabaton en viaj personaj impostoj. 
Tio ankaŭ evidentigas, ke la persona ren 
to, ne estas pagata juste, ĉar ĉiu mon 
posedanto pagas dekalkulante tiujn gra 
vajn fiskajn avantaĝojn, kiujn la leĝoj 
rajtigas al li. Por la laboristo,tio ne 
ekzistas, ĉar lia salajro ne permesas 'b 
masigon" da mono, krome el lia ne sufiĉa 
salajro jam estas eltirita la koncerna 
"imposto de la persona rento".Pri la sen 
laborulo, li jam multe povas ridi pri im 
postoj' kaj avantaĝoj pro la prunte doni. 
ta mono al la ŝtato, sed ne ridas, kiam- 
li devas aĉeti kilogramon da tomatoj.

Eĉ se l’a akira de tiuj "Hataj' akci. 
oj'" estas-limigita, la avantaĝoj' estas 
grandiozaj, por tiuj, kiuj' posedas monon. 
Krome, kaj tio estas nenia sekreto,ni his 
panoj estas ege inteligentaj, kiam oni 
devas plenumi leĝojn.

Nu,la vojaĝo de la mono estas pli 
longa kaj koiirplika. La ŝtato asertas,ke 
tiu kolektita mono estas por subtenado 
de la ekonomio, kaj tiucele, ĝi prunte 
donas monon, kies interezoj estas malpli 
altaj ol tiuj', kiujn ĝi mem pagis.La afe 
ro estas multe pli alloga, ĉar ofte oka. 
zas, ke tiu prunte donita mono revenas 
al tiuj, kiuj' siavice prunte donis monai 
al la ŝtato, sed je interezoj plialtaj. 
Estas kvazaŭ rado, kiu turniĝas movate 
de forto (la kapitalo), kaj ĉio kajĜiuĵ 
kiuj' troviĝas en ĝi estas simplaj elemen 
toj', kiuj laboras por pligrandigo de ĝia 
dinamiko. Eble ni' devos haltigi la radon 
kaj movigi ĝin inverse, tio estas ke,la 
kapitalo generu dinamikon juste distri- 
buata.. Jes, ĉiujare estas- novaj reguloj 
por la akiro de tiuj "ŝtataj' akcioj"sed 
ni troviĝas- en cirklo, kies eliro estas 
tre malfacila.

SABADELL - 03.07.1.983
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^5>e iam vi 'penos viziti Ifeiĥonon,

fti miko legant’ nekonata,

IRenial forgesu ekkoni personon 

tuthore de ĉiuj amata 

3Jnterne de nia ĥiĥona rondeto.

0 ktivas li tie senlace,

45 vidante de longe jam kursojn. TLumeto 

4D bstine brilanta kaj pace.

•Ut ila videble al nia agado.

X 
a

i krome prezidas dum vigla deĵoro 

sturan sekcion denia movado.

S aluton al tia sinjoro I

3lcibiado
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RAKONTO EL "MALNOVAJ ĈEĤAJ LEGENDOJ"

kaj

vi-

for

Malantaŭ Tatra-montaro sur ebenajoj ĉe rivero Vigla etendiĝis de pratempoj 

chorvata lando, oarto de unua granda patrujo de Slavoj. ,

En tiu charvata lando vivis multaj gentoj parencaj per lingvo, konduto 

vivkutimoj.

Okazis, ke inter la gentoj eksplodis sangoplenaj bataloj por kampoj kaj 

lagoj.Parencoj batalis kontraŭ parencoj kaj ekstermiĝis reciproke.

Tiutempe du fratoj de forta gento, ambaŭ gravaj estroj decidis, ke ili

lasos denaskan patrujon, pro batalado detruitan.Ili diris komune: "Ni malkovru 

por ni novajn loĝlokojn, kie nia gento vivus en paco kaj diligente povus labori.’' 
Ili nomiĝis ĈeR kaj LeR.

Ili estis alkutimitaj jam de longa tempo la teron diligente prilaboradi , - 

multajn specojn de greno kulturi kaj bredi ĉevalojn kaj bovojn.

Kiel ili interkonsentis, tiel ankaŭ faris.Ili kunvokis la tutan genton, do 

nis oferon al dioj, alportis bildoj de iliaj antaŭuloj kaj adiaŭinte la patrujon 

ili turniĝis al .sunsubiro en ne 

ĉiuj parencoj kaj amikoj.

Antaŭe iris armiuloj, meze 

frato LeR, kaj ĉirkaŭ ili aliaj

loj, virinoj kaj infanoj sur primitivaj veturiloj, sur ĉevaloj, grego 

kaj lastaj denove armiuloj.

Tie ili iris plej frue tra regionoj de parencaj gentoj kaj poste

konataj landoj.Elmarĉadis familio

estro Celi, grizbarba, sed fortika 

estroj, ĉiuj sur ĉevaloj.Malantaŭ

post familio, a
kaj

ili

forta,lia 

gemaljunu 

da brutoj, a
ili trans, 

iris la limon de charvata lando, transvadis riveron Odra kaj enpaĉis en ne kona 

ta montara lando.

Ankaŭ tie ili trovis vilaĝojn, kies loĝantoj parolis per ilia lingvo kaj si. 

mile en regiono apud rivero Labe.

Sed kiam ili transiris tiun duan riveron, la ĉirkaŭaĵo estis pli dezerta ,

kaj ili malkovris nur malmulte da vilaĝoj.Ili estis situataj malproksime, logan 

toj 

malhelpadis al karavano vojaĝon per armiloj en la manoj.Celi kaj LeR kun la ho- 

moj venkis kaj detruis iliajn domaĉojn kaj iris pli malproksimon el la arbaro -

parolis per fremda lingvo, ledvestitaj; malmultaj, sed kuraĝaj, sentimaj ,

0
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al la arbaro...Malbona estis vojo tra grandegaj arbaroj,, malbona ilia irado tra 

marĉegoj plenaj de kano, musko kaj diversaj arbustajoj.Vespere ekbruladis faj- 

roj por forpeli rabobestojn.

Tiel ili alvenis al tria granda rivero nomata 

regiono.Kiam ankaŭ tiun ĉi riveron ili transvadis, 

to plendi, ke estos neniam fino de penega vojo kaj

La estro ĜeH montris al

VItava, kiu fluis tra sovaĝa 

komencis multaj anoj de gen- 

nenie loko por daŭra ripozo, 

ili bluigis super ebenaĵa realta monto, kiu antaŭ

tiu ĉi monto, tie infanoj, virinoj kaj bovoj ripo-giono kaj diris:

zos."

"Ni iru sub

Ili alvenis nomata Rip kaj ekkampadis apude.La estroj kaj mal-al la monto

teron en ĉirkaŭaĵo kaj eksciis, ke ĝi estas fruktodona.

Frumatene vekiĝis CeR kaj iris sola al la supro de la monto tra.silenta ar 

baro ankoraŭ plena de nokta krepusko.Kiam li alvenis sur la monto estis jam mal_ 

frua mateno.Li ekvidis larĝegan regionon etendigitan ĝis malproksimaj 

toj, grandajn arbarojn, herbejojn kaj inter tiuj verdaĵoj brilis kiel 

arĝento akvo de la riveroj.

Ekĝoĵigis prapatro Celi pro belega regiono kaj pensis pri ĝi.Kiel 

gento vivos, prosperos...

Kiam li aliris malsupren kaj revenis al la gento, li diris al homoj kiom - 

li vidis de supro de la monto.Multaj homoj iris ĉirkaŭ la monto por esplori se 

tiu loko estas oportuna por fari vilaĝojn.Kion ili ekvidis plaĉis al ili. Iagoj 

kaj riveroj plenaj de fiĉoj, la tero fruktodona kaj tuta ĉirkaŭaĵo belega.Ili a. 

nonois, ke tiu loko estas oportuna

Kiam dum tria tago komenciĝis 

nuloj de gento kaj ordonis kunvoki 

kie estis videbla nova regiono kaj

di, ĉar ni jam trovis regionon, kie ni restos kaj vilaĝojn faros.Higardu, tiu - 

estas

junuloj elprovis

bluaj mon 

elvergita

tie lia

por ilia plua vivo.

sunleviĝo, alvokis ĜeH sian fraton kaj malju 

ĉiujn homojn.Suririnte kun ili pli alte, de 

priparolis al ili jene: "Vi ne plu devas pLen

lando, kiun vi serĉis.Ofte mi pri ĝi rakontis kaj promesadis, ke mi enkon 

dukos vin en ĝin.Ilo estas tiu lando promesita, plena de bestoj, birdoj kaj per 
mielo abundata.Ĝion vi havos

Jen lando laŭ via volo ! Nur

tie sufiĉe kaj ĝi defendos nin kontraŭ malamikoj, 

ĝi ne havas nomon, pripensu, kiun nonon ĝi devos -

!" ekkriis maljunulo kun longa blanka barbo,la plej

aliaj vokis: "Vian nomon ĝi havu !"

havi. ’’

"Laŭ via ! Laŭ via nomo 

maljuna el ĉiuj.

Tuj ĉiuj estraranoj kaj

Estro CeR ĝojis pro volo de ĉiuj homoj, surgenuiĝis kaj kisis teron, novan 

landon de sia gento.Kisinte ĝin, li leviĝis kaj leviĝinte manojn al larga regio 

no, kortuŝita vokis:'~kaj benis r~"Bonvenu lando sankta al ni aljuĝita 1 Lasu nin 

sanaj, lasu nin sen akcidento kaj plimultigu nin de nacio al nacio ĝis senfina 

terapo !"

Goje li poste starigis sur la tero bildoj de antaŭuloj, kiuj en blanka ves. 

to portis el gepatra lando, kaj ekbrulis grandan fajron.Ili oferis kiel dankon
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al dioj fajran oferon kaj ĝojigis diuj. 
2^ \az

Tiel estis fondita laS legendo nia lando ĉeĥio (parto de Ĉeĥoslovakio)

VOJTECH KOTLAN el

Klendi p/ĉerohovem 

. ĈEĤOSLOVAKIO

*****

....^ungarujo

Samideana saluto al la GijoD-aj geesperantistoj, el Hungarujo

Karaj’ geamikoj:

Ffli estas tre feliĉa, ke fieru de via organo "HELECO" mi havais eblecon 
saluti vin.

Dank'al mia karaga amiko S-ro Adonis Gonzalez, mi ekkonis vian enhav- 
riĉan kaj belaspektan organon.En ĝi la variajn artikolojn mi legis kun gran. 
db interesu.

mi estas- iom fiera, ke inter vi mi jam havas ankaŭ persona konatulo . 
Ja pasintjare, okaze du la 67? Uhiversala Kongreso de Esperanto, mi havis 
eblecon persone ekkoni S-ron Julio Argŭelles.Tutkore mi esperas, ke ĉijare 
en Budapeŝto okaze de Io 68? U.K., mi povos saluti ne nur S-ron Julio Argŭ 
ellas,' sed ankaŭ aliajn gesamideanojn el via lando kaj urbo.

Itti loĝas inter montetoj, en bela valo.Nia malgranda vilaĝo situas en 
la nordorienta parto de nia lando.Nia departamenta najbara urbeto EGER, sj. 
tua s- de ni 22 k ilometro j. Tiu urbeto en historio estas riĉa.Krom la histori, 
a riĉeco en EGER, cni produktas mondfamajn vinojn; la ruĝan "Eger-a taŭro- 
sango" kaj la blankan "Eger-a fraŭllneto".

ffli lahoras kiel elektromuntisto en nia proksima fabriko.ffli povas diri, 
ke mia plej ŝatata okupo estas-Esperanto.ffli komencis lerni nian komunan lin. 
gvon antaŭ iom pli ol dek jaroj.Jam preskaŭ ekde mia konatiĝo kun Esperan- 
to mi komercis korespondadi kun la tuta mondo.Ĉar mi sukcesis ŝparadi por 
la eksterlandaj veturadoj, do mi konatiĝis kun multaj esperantistoj ne nur 
en Hungarujo, sed okaze de miaj eksterlandaj veturoj.ffli havis feliĉon jam 
kvarfoje veturi ankaŭ al "Esperantujo" kiam okazis la Universalaj Kongre- 
soj en Ateno, Varno, Luzerno kaj’ plej laste, pasintjare, en Antverpeno .Ittia 
korespondado kun la mondo estas sufiĉe vasta, do mi havas iomete envenigi 
kvazaŭ eĉ la plej malgrandan anguleton de nia mondo.Estas malofta tiu tago 
kiam mi ne ricevas leteron de iu el miaj karaj geamikoj.en l’a mondo.ffli’ pr£ 
vadas ĉiam ekkompreni ne nur la ĝojojn sed ankaŭ la zorgojn de miaj’ geami- 
koj.ffli estas konvinkita, ke inter la popoloj estas granda la deziro, ka ijj 
maniere oni eltrovu la eblecojn por la kontaktoj.

Al’ via laboro mi deziras multe da sukceso.

VINCZE FERDINAND el’ 
. Sirok-HUNGARUJO .



PERLETERA AMIKECO ffi

ADRESARO DE ESPERANTO-GRUPO DE KUBO ( II )*

1) Griselda Vi an on t es Correa 
Oficina de Turi sno

Guai maro-Camaguey
34 Jaraĝa

4) Rosa Nartfnez Cata 
Str. Eudaldo Avila, 31 
Gua! maro-Camague/ 
Prof-ino pri H.Lingvo
35 jaraĝa

7) Eduviges Machado Gui 11 en 
Str. Hartf, 85 
e/ G.Garcfa y Victoria 
Guai maroCanagifiy 
Instruistinoj jaraĝa)

10) Jose Garcia Estrada 
Str. Eudaldo Avi la, 31 
Guai maro-Camaguey 
Prof-ro pri Geografio 
38 jaraĝa

13) Maritza Garcfa Diaz 
Str. B, 1 a/ P rinci pal y 1a 
Rpto. San Juan 
Guai maro-Camaguey 
Prof-ino pri Biologio 
33 jaraĝa

16) 3arbara Pedroso Rivero 
Str. Aurelio Pedroso, 8 
e/ Macao y Agranonte 
Cascorro-Caraaguey 
Inst-ino de elen. lernejo 
20 jaraĝa

2) Elsa Bebert Labrada 
Str. Agranonte, 80 
Cascorro-Camaguey 
Dommastrinoj jaraĝa)

5) Mayrelis Soe arras Rivero 
Str. Carr. Central, 140 
Cascorro-Canaguiey 
Licenci ati no pri Filologio 
29 jaraĝa

8) Olga Hechavarrfa Nieves 
Str, Magfn Dfaz, 25 
e/ Agranonte y E.Avila 
Guai maro-Camaguey 
Inst-ino pri Muziko

11) Luis E. Ten Jimenez 
Str. Ilaxi mo Gomez, 79 
e/ Martf y Consti tue! on 
Guai maro-Camaguey 
Lomanto( 17 jaraĝa )

14) Mi rtha Martin Diaz 
Str. Maximo Gomez 
e/ Hartf y Constitucion 
Guai maro-Camaguey 
Prof-ino pri Biologio 
35 jaraĝa

17) Ada More Sanchez 
Str. Maxi.no Gomez, 37 
e/ Martf y Constitucion 
Guai maro-Camag^ 
Prof-ino pri Biologio 
35 jaraĝa

19) Marilyn Lamas Garcia 
Str. tlaxino Gomez, 52 
e/ Martf y B. Morel 1 
Guaimaro-Camaguoy 
Inĝ-ino pri Geologio 
29 jaraĝa

3) Julio Hayeo Polanco
Gai vi s.Guai maro-Camaguey 
Prof-ro pri Pedagogio 
33 jaraĝa

6) Urbano Machado Figueroa 
Str. Gabriel Garcfa, 38 
e/ Constitucion y flartf 
Guai naro-Camaguey
Teknikisto X-radioj (23 jaraĝa)

9) Rafael Velazquez Torres 
Av. de los Marti rea, 81 
e/ 13 y R. Utra Pena 
La Feria.Guaimaro-Camaguey 
Administranto (42 jaraĝa)

12) Hilda E. Rodriguez Almanza 
Str. San Juan, 19 
e/ Constitucion e Irene Munoz 
Guai maro-Camaguey 
Instruistino (38 jaraĝa)

15) XI omara Suarez Pompa
Av. Libertad, 49 
e/ Magfn Dfaz y 8. Pecia 
Guaimaro-Camaguey 
Prirf-ino pri Fiziko 
42 jaraĝa

18) Marfa Cristina Herrera G.
Av. Libertad, 37 
e/ Iris y B. Pena 
Guai maro-Camaguey 
lnĝ-inQ pri Agronomio
28 jaraĝa
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KOKI DO LAU ROMA MANIERO

kokido.

ajlero ronde tranĉita.

2

Olivoleo.

Buljono

Salo kaj pipro.

sufiĉe da varmega -

je malalta varmo ĝis

BONAN APETITON !

supkuleroj da tomatkaĉo. 

lardtranĉaĵoj.

Iomete da dispecigita rosmareno.’

1. da blanka vino

INGREDIENCOJ: 1

i 

t

Porcigu la kokidon, ĝin salumu kaj piprumu, kaj

Ŝmiru per olivoleo.

Varmigu oleon en profunda pato, aldonu la lardon 

ajleron kaj kokidajn porciojn, kaj fritu ĝis tio estu 

orbruna; surŝutu salon, pipron, rosmarenon; aldonu la 

▼inon kaj stufetu dum kelkaj minutoj.

Aldonu la tomatan kaŝon kaj 

bulj ono por la saŭcoj stufu cion 

1< kokidaj porcioj estu molaj.


